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Dina Levačić uspjela je jučer, 19.08. preplivati kanal Tsugaru u dalekom Japanu, što će reći da
je 23-godišnja daljinska plivačica iz Mravinaca arhivirala četvrti od sedam maratona nazvanih
"Velikih sedam". Hrabra Dina je u ponoć po japanskom vremenu skočila s otoka Honshu i
nakon vrlo brzih 7:13,15  dotaknula je obalu otoka Hokkaido. Dina je bila prisiljena plivati po
visokim valovima i frontalnom vjetru, no drugog izbora nije imala jer su prognoze najavljivale
pogoršanje uvjeta u iduća dva dana, koja su određena za njezin pokušaj.

  

      

Vrhunski rezultati

  

Bilo je izazovno i malo grbavo  Išlo je i bolje nego što se nadala, jer je njezin rezultat doista
vrhunski. Rekord za žene drže Meksikanke Nora Toledano Cadena i Mariel Hawley Davila, koje
su plivajući u tandemu prošle godine preplivale kanal za 6:20,52 sati.

  

"Ovo posvećujem mojim kućnim ljubimcima, psu Diksiju i maci Eli, te svim životinjama koje
čekaju topli dom" naglasila je Dina zahvaljujući i pomoći kapetanu i brodskom osoblju. 
Podsjećamo da je 23-godišnja daljinska plivačica od 2017. godine do sada pokorila kanal
Catalina u Kaliforniji, La Manche i Molokai na Havajima, a nakon Tsugarua ostaju joj od
"Oceanovih 7" još Sjeverni kanal (između Škotske i Irske), Gibraltarski tjesnac i Cookov kanal
na Novom Zelandu.

  

Diploma Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultata
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Hoće li nastaviti u ovom tempu ili će usporiti, vidjet ćemo, jer nakon što je prije nekoliko mjeseci
završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, treba dobro odvagnuti što će i kako će
dalje.  Inače, Dina je 2017. godine u sklopu Trostruke krune otplivala i 42 kilometra dugačak
maraton "20 mostova Manhattana", ali još joj nije uspjelo savladati 54 kilometra, koliko ima od
Visa do Splita.

  

Prošle i ove godine morala je odustati, pa ispada da joj nigdje nije toliko zahtjevno kao u njezinu
Jadranskom moru. Šalu na stranu, Dina je ostvarila još jedan podvig: ukupno je 44. osoba od
1990. godine koja je uspjela spojiti Honshu i Hokkaido, a ukupno je 67. u povijesti koja je
uspjela preplivati spomenutu dionicu.
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